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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

عصر التطّرفات .. القرن العشرون الوجيز )1914-1991(العنوان

إريك هوبزباومتأليف

فايز الصّياحترجمة

املنظمة العربية للترجمة – مؤسسة ترجمان، بيروت، ط1، 2011الناشر

1119 صفحةعدد الصفحات

 متهيد

»إن مشكالت الشرق األوسط ال ميكن حلها بواسطة قوى خارجية
لها أهدافها االستعمارية املغلفة بالدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان،
بل من خالل قوى وطنية داخلية في الشرق األوسط«.
)أمني دراوشة(

قراءة يف كتاب

عصر التطّرفات
القرن العشرون الوجيز 
)1991-1914(

أمني دراوشة

املؤلف  وخص  فصاًل،  عشر  وتسعة  أقسام  ثالثة  من  الكتاب  يتألف 
هدفني.  خالله  من  ليحقق  بتصدير  العربية  الترجمة  هوبزباوم  إريك 
الدول  لتاريخ  مقتضبة  بصورة  إال  يتطرق  ال  للعالم  العام  فالتاريخ 
العالم  بني  التفاعل  جوانب  على  ركز  املؤلف  فإن  ولذا  منفردة، 
وكذلك  األخرى،  العالم  وأجزاء  والفارسية،  بالعربية  املتحدث 
دورها في التاريخ األشمل للقرن العشرين. كما يهدف التصدير إلى 
وضع الكتاب مبا يحتويه من تاريخ للقرن العشرين في متناول أيدي 
الشباب محبي القراءة، حيث أن كثيرًا منهم لم يعش جتربة وليس له 
ذكريات قبل العام 1990. وهذا ينطبق، بصورة كبيرة، على الدول 

اإلسالمية، التي متتاز بأن نسبة كبيرة من سكانها حتت سن 15 عامًا.

في العام 1914، كانت الدول األوروبية وصلت إلى قمة الهيمنة على 
العالم، لكن هذه الهيمنة، التي تعود إلى القرن السادس عشر، كانت 
حديثة تاريخيًا، وقصيرة األجل، »ولم يكن فيها ما يدل على تفوق 
من  املنحدرين  النساء  و  الرجال  لدى  ذلك،  غير  أو  فكري  أو  عقلي 
غربي شبه اجلزيرة املكونة من قارتي أوروبا وآسيا« )ص: 8(. وهذه 

الهيمنة ال أحد يشك في أنها غيرت مسار العالم التاريخي.

املستوطنني  مجتمع  وهي  األمريكية،  املتحدة  للواليات  بالنسبة  أما 
فقد  الشمالية،  أمريكا  قارة  على  سيطرت  التي  الرأسمالي،  البيض 
في  الرئيس  االقتصاد  عشر  التاسع  القرن  سبعينيات  منذ  أصبحت 
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مركزي،  دور  لبريطانيا  كان  املعولم،  االقتصاد  بروز  ومع  العالم. 
أمريكا  أما  عشر.  التاسع  القرن  في  املسيطر  االقتصاد  كانت  حيث 
فصلتها باالقتصاد املعولم هامشية، فهي عملت على استثمار أراضيها 

الواسعة، ولم يكن لها حضور يذكر خارج األمريكيتني.

ضخم  بانهيار  العاملي  النظام  أصيب  األولى،  العاملية  احلرب  وفي 
العام  بني  الزمنية  الفترة  املؤلف هوبزباوم  منه. وقد وصف  وميئوس 
التي  وهي  الكارثة«،  بـ«عصر  العشرين  القرن  وأربعينيات   1914
الثورة  إلى  خالله  من  تطرق  الذي  الكتاب  من  األول  اجلزء  تشكل 
اجتماعيًا  العالم  »حتويل  إلى  هدفت  التي   ،1917 العام  البلشفية 
واقتصاديًا، من اقتصاد رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي« )ص: 10(.

األولى،  العاملية  احلرب  بعد  كثيرًا  النجاح  االشتراكية  يحالف  ولم 
الثانية بشكل سريع ومثير، حتى  العاملية  انتشرت بعد احلرب  ولكنها 
أحزاب  حتكمها  دولة  ظل  في  يعيشون  باتوا  العالم  سكان  ثلث  أن 

شيوعية.

شل  في  كوني  اقتصادي  زلزال  تسبب  العشرينيات،  أواخر  وفي 
الضخم، وكان  األمريكي  االقتصاد  الرأسمالية، حتى  االقتصاديات 

االحتاد السوفييتي أفضل بسبب برنامج اخلطط اخلمسية.

ومع انتعاش االقتصاديات الرأسمالية وظهور مفهوم العوملة، تخلت 
االقتصاديات الغربية عن القطاع العام، حيث تخلت عنه احلكومات 
النيوليبرالية في سبعينيات القرن العشرين. وهذه الفترة املتصفة بالتغيير 
والتأزم تشكل خامتة الكتاب، حيث شهدت تلك الفترة عالمات بداية 
التاريخي  التحول  بوادر  وظهرت  االشتراكية،  االقتصاديات  انهيار 
القرن احلادي  أوائل  باجتاه آسيا  الغربية  الدول  العاملي من  الثقل  ملركز 
الرأسمالية،  على  القائم  العالم  اقتصاد  انهيار  وكذلك  والعشرين، 

الذي كانت ركيزته األساسية انفالت األسواق احلرة.

بعد احلرب العاملية الثانية ظهرت قوتان جديدتان هما الواليات املتحدة 
االستعمارية  الدول  أنقاض  على  السوفييتي،  واالحتاد  األمريكية 
القدمية كبريطانيا وفرنسا، حيث أدركت كل من بريطانيا وفرنسا أنهما 
واالجتماعي  السياسي  التحرر  حركات  أمام  الصمود  تستطيعان  ال 
املعادية لإلمبريالية في آسيا وشمال أفريقيا. ولذا، انسحبت بريطانيا 
وباكستان، وعلى  الهند  دولتي  1947 مخلفة  العام  آسيا  من جنوب 
فرنسا  مع  فشلت  فإنها  والسيطرة،  للبقاء  محاوالتها  من  الرغم 
كما   .1956 العام  السويس  قناة  على  السيطرة  إعادة  في  وإسرائيل 
انسحبت فرنسا من تونس واملغرب واجلزائر بعد خسارتها احلرب أمام 

حركة التحرر اجلزائرية.

التآمر  على  وبريطانيا(  )أمريكا  اجلديدة  العظمى  القوة  عملت  كما 
على حكومة مصّدق في إيران وإسقاطها العام 1951، حيث أعادت 
حدث  عقود،  ثالثة  بعد  ولكن  للغرب.  العميل  الشاة  حكم  مكانها 
اإليرانية  الثورة  بقيام  األوسط،  الشرق  في  الكبير  الراديكالي  التغيير 
جدًا  معادية  األوسط  الشرق  في  املواقف  وكانت   .1979 العام 
إلى قيام دولة  الذي أدى   ،1917 العام  بلفور  لإلمبريالية، بعد وعد 

إسرائيل العام 1948، ما زاد العداء وأججه.

نشوء إسرائيل »كدولة واثقة جيدة التسليح من املستوطنني األوروبيني 
في فلسطني« أدى إلى طرد السكان العرب، جماعيًا، من أرضهم، 
ومارست إسرائيل القمع على سكان املناطق التي احتلتها في حروبها 
الالحقة. و«ستظل قضية فلسطني والفلسطينيني التي ملّا حتل، أكثر من 
أي أمر آخر، هي التي تعترض الطريق املؤدي إلى خلق شرق أوسط 
قابل للحياة في مرحلة ما بعد احلكم العثماني والسيطرة االمبريالية« 

)ص: 15(.

االستراتيجي  املوقع  بالنفط، وذات  الغنية  الشرق األوسط  منطقة  إن 
ميكن  وال  العاملي،  املستوى  على  استقرار  عدم  منطقة  ،ستظل  املهم 
السيطرة عليها من أي جانب من القوى اخلارجية أو احمللية. فاملنطقة 
عانت من حروب عدة في األعوام 1956، و1967، و1973، وبني 
 ،1990 العام  الكويت  وحول   ،)1988-1980( وإيران  العراق 
وكذا الغزو األمريكي للعراق العام 2003. وأيضا قيام دولة إسرائيل 
بغزو لبنان مرات عدة، وكذلك اشتعال ثورات وصراعات وحروب 

أهلية في اليمن والصومال وغيرها من الدول.

إن الشرق األوسط منذ احلرب الكونية الثانية يحتل بؤرة االهتمامات 
السياسية العاملية، ويعود ذلك إلى التطورات التي حدثت في العقود 
فشله  بعد  السوفييتي  االحتاد  فانهيار  العشرين،  القرن  من  األخيرة 
الذريع في أفغانستان أدى إلى رفع سيطرة الشيوعيني عن اجلمهوريات 
إلى  واجتاهها  وكازاخستان..  أوزبكستان  اإلسالمية؛  السوفييتية 
إلى  ألفغانستان  السوفييتي  الغزو  أدى  وكذلك  األمريكي،  احملور 
أمريكية  برعاية  حظيت  التي  اجلهادية  اإلسالمية  احلركات  ظهور 

وسعودية ملواجهة السوفييت في أفغانستان.

مبادئهم  زعماؤها  استلهم  التي   1979 العام  اإليرانية  للثورة  وكان 
الفاعل.  دورها  العلمانية  األيديولوجيات  ال  اإلسالمية  العقيدة  من 
وحدوثها أكد »الهشاشة التي تتسم بها األنظمة امللكية غير املستصلحة 
في املنطقة« )ص: 23(. فالثورة اإليرانية لم تكتِف باإلطاحة بالشاة، 
بل إنها حتدت أمريكا وجعلت إيران حتتل مكان دولة إقليمية كبرى في 

الشرق األوسط جنبًا إلى جنب مع تركيا ومصر.

ضد  الكفاحية  اجلهادية  احلركات  وحتول  اإليرانية،  الثورة  قيام  إن 
االنتفاضة  الفلسطينية بفضل  الوطنية  للحركة  الروح  أمريكا، وعودة 
وهو  اخلطير،  للتطور  مهدت  التي  العوامل  تشكل   ،1993-1987
 ،1956 العام  منذ  األولى  للمرة  املباشر  املسلح  التدخل  »استئناف 
املتحدة  الواليات  احلال  هذه  في  وهي  األجنبية،  الدول  جانب  من 
األمريكية تساندها بريطانيا العظمى، في الشؤون الداخلية للمنطقة« 
القرن  كتاب  تأليف  من  االنتهاء  بعد  جرى  ذلك  كل   .)24 )ص: 

العشرون الوجيز )1991-1914(.

مزعزعة  وستظل،  »كانت  األوسط  الشرق  منطقة  أن  هوبزباوم  يرى 
أكثر  »تركتها  قد  الباردة  احلرب  نهاية  وأن  االجتماعية«،  الوجهة  من 
قابلية لالنفجار من أي وقت مضى« )ص: 24(. واألمر يزداد تأكيدًا 
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املدعومة  الدكتاتورية  أنظمة احلكم  العربية ضد  الشعوب  بعد ثورات 
من اإلمبريالية العاملية.

إن الثورات الشعبية العربية في تونس ومصر وسورية واليمن تثبت أن 
معضالت الشرق األوسط ال ميكن السيطرة عليها حتى من قبل أغنى 
وأقوى دولة عرفها التاريخ وهي أمريكا. فمشكالت الشرق األوسط 
ال ميكن حلها بواسطة قوى خارجية لها أهدافها االستعمارية املغلفة 
بالدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان بل من خالل قوى وطنية داخلية 

في الشرق األوسط.

الكارثة،  األول عصر  القسم  أقسام:  ثالثة  إلى  كتابه  قسم هوبزباوم 
والقسم الثاني العصر الذهبي، والقسم الثالث عصر االنهيار.

 عصر الكارثة: عصر احلروب الشاملة

فمن النتائج الوخيمة لعصر الكارثة، 
»انهيار قيم احلضارة الليبرالية ومؤسساتها التي كان تطورها
خالل ذاك القرن من املسلمات في األجزاء »املتقدمة
واألجزاء »األخذة بالتقدم« في العالم« )ص: 204(.

العاملية  احلرب  الكاتب  ناقش  الكارثة(،  )عصر  األول  القسم  في 
وأسباب  الثانية  العاملية  احلرب  وكذا  ونتائجها  وأسبابها  األولى 

جوانب  مختلف  وكذلك  اإلنسان،  على  املروعة  ونتائجها  اشتعالها 
لهما  كان  فاحلربان  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  احلياة 
طابعهما وتطورهما في السياق التاريخي. فـ »كلتاهما كانت مشاهد 
التي  التقنية  ال مثيل لها من املجازر، تخّلف وراءها صور الكوابيس 
أقضت مضاجع اجليل التالي: الغازات السامة والقصف اجلوي بعد 
العام 1918، الغيمة الفطرية للدمار الذري بعد العام 1945« )ص: 

.)113

من  واسعة  بقاع  في  اجتماعية  ثورة  وإلى  انهيار  إلى  احلربان  وانتهت 
إال  والوهن  اإلنهاك  من  عانيا  املتحاربان  والفريقان  وآسيا.  أوروبا 
على  ومهيمنة  غنية  خرجت  إنها  بل  باحلربني،  تتأثر  لم  التي  أمريكا 

العالم اقتصاديًا.

ونتج عن احلرب العاملية الثانية إيجاد احللول للمعضالت االقتصادية 
دخل  »فقد  الكارثة  عصر  في  الرأسمالية  واجهت  التي  واالجتماعية 
اقتصاد العالم الغربي »عصره الذهبي«، وكانت الدميقراطية السياسية 
الغربية التي تعززت بتحسن غير عادي للحياة املادية مستقرة، وجّيرت 

احلرب إلى العالم الثالث« )ص: 114(.

في  كانت  األخرى  والقوى  قدمية  كولونيالية  إمبراطوريات  وتهاوت 
التي  الشيوعية  الدول  مجموعة  أن  الظاهر  وكان  لالنهيار.  طريقها 
الغرب.  مع  االقتصادي  للتنافس  مستعدة  السوفييتي  االحتاد  تزعمها 

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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القرن  ستينيات  في  بالتالشي  بدأ  وهم  سوى  يكن  لم  ذلك  أن  غير 
املاضي.

-أملانيا  السابقني  األعداء  اندماج  للحرب،  املهمة  النتائج  ومن 
األعداء  بني  نشأت  أن  يحدث  ولم  الغربي.  االقتصاد  في  واليابان- 
وفعلية.  حقيقة  حرب  أبدًا  السوفييتي-  واالحتاد  -أمريكا  اجلدد 
ثم  خاصة.  الثالث  العالم  دول  في  بالوكالة  تدار  حروبهما  كانت  إذ 
ويحلل   ،1917 العام  البلشفية  الثورة  عن  باحلديث  املؤلف  يسهب 
البلشفية  الثورة  تلت  التي  فالسنني  إليها.  آلت  التي  والنتائج  أسبابها 
أكثر  في  عليه  والقضاء  االستعمار  من  التحرر  أمام  األبواب  شّرعت 

من مكان.

الدميقراطية االجتماعية في  السياسات  لبلورة  الثورة »مهدت  أن  كما 
العمالية  األحزاب  نشوء  في  ساهمت  حيث   ،)163 )ص:  أوروبا« 
واالشتراكية في أوروبا الغربية التي كانت أكثر اعتدااًل كرد فعل على 

البلشفية.

البلشفية  الثورة  استيعابنا  دون  العشرين  القرن  تاريخ  فهم  ميكننا  ال 
وآثارها بعيدة املدى املباشرة وغير املباشرة، وذلك ألسباب عدة أهمها 
»أنها أثبتت أنها هي املنقذ للرأسمالية الليبرالية، ألنها مكنت الغرب 
من حتقيق النصر في احلرب« )ص: 163(. واملقصود احلرب العاملية 
الدافع  الرأسمالية  أعطت  البلشفية  الثورة  أن  كما  أملانيا،  ضد  الثانية 
إلصالح نفسها. ويقول هوبزباوم أن من املفارقات املدهشة أنه »من 
»الكساد  ضد  السوفييتي  االحتاد  بها  متتع  التي  الظاهرية  املناعة  خالل 
الكبير« قد دفعت البلدان الرأسمالية إلى التخلي عن اإلميان بالسوق 

احلرة التقليدية« )ص: 164(.

الكاتب  يرى   ،1933 –  1929 العام  االقتصادي  الكساد  بداية  فمع 
ومضاعفاتها  بعدها  وما  األولى  العاملية  احلرب  خالل  القالقل  أن 
السياسية في أوروبا، ال تفسر بشكل شامل حّدة االنهيار االقتصادي 

بني احلربني.

القضية  لهذه  النظر  ميكن  االقتصادية،  النظر  وجهة  من  إنه  ويقول 
املتحدة  الواليات  بني  التطور  في  التماثل  »عدم  األولى:  بطريقتني، 
من جهة، وبقية دول العالم من جهة أخرى« )ص: 188(. فالنظام 
العالم،  العاملي لم يكن فاعاًل، فأمريكا لم تكن بحاجة ملحة لدول 
لتحقيق  بدورها  تقوم  أن  املتحدة  الواليات  يهم  يكن  »لم  لذلك 
العالم،  إلى  ماسة  بحاجة  كذلك  تكن  ولم   ... العاملي  االستقرار 
ألنها لم تستورد بعد احلرب العاملية األولى إال القليل من رأس املال 

واأليدي العاملة وبعض املواد اخلام« )ص: 188(.

أمريكا  اقتصاد  على  وقع  االقتصادي  لالنهيار  التفسير  لهذا  وكان 
خالل  واشنطن  إقناع  على  »ساعد  ما  األربعينيات،  في  وسياستها 
لالقتصاد  االستقرار  حتقيق  مبسؤولية  باالضطالع  احلرب  سنوات 

العاملي بعد العام 1945« )ص: 189(.

أما الطريقة الثانية للنظر في أسباب الكساد، فتركز على فشل االقتصاد 

املتواصل.  التوسع  على  الطلب  من  يكفي  ما  إيجاد  في  العاملي 
بالضعف  تتميز  عوامل  على  ارتكز  العشرينيات  فترة  في  فاالزدهار 
حتى في أمريكا، إذ كانت الزراعة ضعيفة وتعاني، واألجور لم تشهد 
ارتفاعًا ذا بال، »بل ظلت راكدة بالفعل في السنوات املجنونة األخيرة 
من الطفرة ... وكما يحدث كثيرًا في طفرات السوق احلرة، ظلت 
ونال  متكافئة،  غير  بصورة  األرباح  منت  فيما  ثباتها،  على  األجور 
أن  ومبا   .)189 )ص:  الوطنية«  الكعكة  من  أكبر  شريحة  األثرياء 
الطلب اجلماعي ال يساير اإلنتاجية املتزايدة بقوة في النظام الصناعي 
في  الغلّو  كانت  لذلك  النهائية  احملصلة  فإن  االزدهار،  مرحلة  في 

اإلنتاج وشيوع املضاربة، ما أدى إلى االنهيار.

اليمني  قوة  تعززت  أن  االقتصادي،  االنهيار  نتائج  من  وكان 
الراديكالي، وبخاصة بسبب إخفاقات اليسار الثوري، فبداًل من قيام 
الكساد تسبب في  فإن  الشيوعية،  اجتماعية كما خمنت األممية  ثورة 
إلى  السوفييتي. ويعود ذلك  االحتاد  الشيوعية خارج  احلركات  وهن 
أن قادة االحتاد السوفييتي أخطأوا في تقييم خطر االشتراكية الوطنية 
أن  حتديدهم  خالل  من  الفئوية،  العزلة  سياسة  وممارسة  أملانيا،  في 
واالجتماعية  العمالية  لألحزاب  املنظمة  اجلماهيرية  العمالية  احلركة 

والدميقراطية هي عدوهم الرئيسي.

ولكن االنهيار االقتصادي تسبب في زيادة املد اليساري، في أمريكا 
ثارت  حيث  ديكتاتورية،  أنظمة  دولها  حتكم  كانت  التي  الالتينية 

اجلماهير وأسقطت الكثير منها كما حدث في تشيلي والبيرو.

في  الثورات  اندالع  إلى  العاملي  االقتصادي  االنهيار  أدى  كما 
نهبت  التي  االستعمارية  القوى  ضد  الشعوب  وثارت  املستعمرات، 
مقاومة  حركات  فيها  منت  التي  البلدان  وحتى  بالدها،  خيرات 
ومقاومتها،  ثوراتها  اشتعال  من  زاد  الكبير  الكساد  فإن  لالستعمار، 
»وبخاصة في أوساط اجلماهير التي ركبتها االجتاهات السياسية، ثم 
إن تلك السنوات هي التي شهدت اتساع حركة »اإلخوان املسلمني« 
للجماهير  الثاني  واحلشد   ،»1928 العام  تأسست  »التي  مصر  في 

الهندية من جانب غاندي )1931(«.

االستقرار  عدم  إحداث  في  تسببت  االقتصادي،  االنهيار  حالة  إن 
كذلك  »شملت  أيضًا  بل  العاملي،  والسلم  واالقتصادي  االجتماعي 
عشر  التاسع  القرن  ملجتمع  الفكرية  والقيم  السياسية  املؤسسات 

البرجوازي الليبرالي« )ص: 202(.

الليبرالية  احلضارة  قيم  »انهيار  الكارثة،  لعصر  الوخيمة  النتائج  فمن 
في  املسلمات  من  القرن  ذاك  خالل  تطورها  كان  التي  ومؤسساتها 
)ص:  العالم«  في  بالتقدم«  »اآلخذة  واألجزاء  »املتقدمة«  األجزاء 
فالسنني العشرون بني وصول موسوليني للحكم وجناح دول   .)204
احملور بداية في احلرب العاملية الثانية، شهدت تراجعًا كبيرًا وسريعًا 
للمؤسسات السياسية الليبرالية، وبني العام 1918 – 1920، »حّلت 
في  ذلك  وتكرر  أوروبيني،  بلدين  في  أو عطلت  التشريعية  املجالس 
فيما  دول،  تسع  في  الثالثينيات  وفي  دول،  ست  في  العشرينيات 
دمر االحتالل األملاني السلطة الدستورية في خمس دول أخرى أثناء 
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احلرب العاملية الثانية« )ص: 206(.

ويتحدث هوبزباوم عن أن الدول األوروبية التي بقيت فيها مؤسساتها 
بريطانيا،  هي  احلربني،  خالل  حتى  تعمل  الدستورية  السياسية 

والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وأيرلندا احلرة.

هذا  وازداد  الكارثة،  عصر  خالل  تراجعت  السياسية  الليبرالية  إن 
التراجع مع احتالل أدولف هتلر منصب مستشار أملانيا العام 1933. 
الشيوعية كما كان  يأِت من احلركات  الليبرالية لم  فتهديد املؤسسات 
متوقعًا، بل جاء من اليمني السياسي في الفترة بني العامني 1945 – 

.1989

من  العالم  وّحد  والفاشية  النازية  صعود  إن  يقول  هوبزباوم  ولكن 
ليبراليني وشيوعيني ضد اخلطر املشترك املتمثل بأملانيا، ولوال االحتاد 
واملعادية  الليبرالية  احللفاء  لدول  ممكنًا  كان  ما  الشيوعي  السوفييتي 
للشيوعية من حتقيق النصر، ولكن ما أن سقطت الفاشية التي كانت 
و«تهيأت  للفاشية.  املعادي  الكبير  التحالف  انهار  حتى  توحدهم، 
األخرى،  ملواجهة  أخرى،  مرة  كلتاهما،  والرأسمالية  الشيوعية 

بوصفها العدو األلد« )ص: 312(.

 الفنون بني 1945-1914

»دور املوسيقى في احلياة املعاصرة، 
مبا فيه آثارها التي تكتنف
أساليب العيش اليومية، هو من العمق بحيث ال ميكن أن
نتصور احلياة من دونه« )ص: 360(.

 ،1945  1914- العامني  بني  الفنون  عن  للحديث  املؤلف  ينتقل 
للمجتمع  احلقيقي  باالنهيار  و«تنبأت  استشعرت  الفنون  أن  ويرى 
العام  وبحلول   ... عدة  سنوات  قبل  الليبرالي   – البورجوازي 
وغير احملدد تقريبًا  العريض  الستار  إلى  ينضوي  ما  كل  كان   1914
ملذهب »احلداثة« قد أثبت حضوره: التكعيبية، التعبيرية، املستقبلية، 
في  الزخرفة  عن  واالبتعاد  الوظيفية  الرسم،  في  اخلالصة  التجريدية 
اللحنية في املوسيقى« )ص:  النغمة  التخلي عن  الهندسة املعمارية، 

314(، وكسر التقاليد التي كانت سائدة في األدب.

املؤلف في احلديث عن تطور الصحافة واملوسيقى والهندسة  أسهب 
املعمارية والسينما واملذياع ومدى التأثير الكبير الذي أحدثه اختراعه. 
اآللة  فهذه  اإلذاعة،  في  تأثيرًا  الفنون  أكثر  كانت  املوسيقى  أن  ويرى 

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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تصله  الذي  املدى  على  الصوتية  أو  اآللية  القيود  »أزالت  اجلديدة 
اجلسدي  السجن  من  حتررت  التي  الفنون  آخر  وهي  األصوات، 

البشري الذي يعتمد على وسائل االتصال الشفهية« )360-359(.

الهائل  )الشعور  اإلمرباطوريات  نهاية   
بالتعايل(

»كان اإلداريون االستعماريون املتحدرون من نسل اآللهة
يتسامحون مع نظام الرشوة والفساد، بل ويشجعونه، ألنه

كان يوفر آلية رخيصة لغرض املراقبة على السكان احملاصرين 
بالقلق الذين كانوا، في األغلب، قد شقوا عصا الطاعة«
 )ص: 365(.

اختراق  العاملي  الرأسمالي  االقتصاد  استطاع  اإلمبراطورية  عصر  في 
بقاع املعمورة كافة، وعمل على إجراء التحوالت الضرورية خلدمته. 
تشرين  في  البلشفية  الثورة  بسبب  مؤقتًا  توقفه  من  الرغم  على  هذا 
1929-1935 »معلمًا بارزًا في  األول. لذلك، كان االنهيار الكبير 
إذ  الثالث،  العالم  في  التحرر  وحركات  اإلمبريالية  مناهضة  تاريخ 
السياسية  وأنظمتها  وثقافاتها  وثرواتها،  الدول،  اقتصاد  كان  مهما 
قبل أن تصبح في متناول اإلخطبوط الشمال- أطلسي، فقد امتصتها 

السوق العاملية« )ص: 372(.

لقد كانت آسيا وأفريقيا وأمريكيا الالتينية- الكاريبية، تابعة ومسيطرًا 
عليها من بضع دول من دول الكرة الشمالي. وكانت معظمها »مملوكة 
أو خاضعة لإلدارة أو السيطرة أو التوجيه من جانب تلك الدول ... 
ملزمة  الفرنسي  أو  البريطاني  املمثل  »نصيحة«  أن  متامًا  مفهومًا  وكان 
أو  امللك،  أو  الرجا،  أو  البيك،  أو  احمللي  األمير  بالط  في  ترّد  وال 

السلطان« )ص: 377(.

فقد كان األجانب ميلكون حقوقًا استثنائية، ويشرفون على الوظائف 
العليا للدول املستقلة، مثل جمع العائدات. وفي هذه املناطق الواقعة 
قضية  جلي  بشكل  تظهر  أن  بد  ال  كان  ترحم،  ال  دول  سيطرة  حتت 

مقاومة احلكم األجنبي والتخلص منه.

التي  البلدان  في  بداية،  املستعمر،  ضد  الوطنية  الثورات  وبدأت 
وفارس،  الصني،  مثل  كاإلمبراطوريات  سياسية  كيانات  لها  كانت 
والعثمانيني، وأيضًا مصر، ففي هذه البلدان كان أمر جتييش العاطفة 
املناهضة أمرًا سهاًل. أما في الهند، فقد كانت املهمة الكبرى للحركات 
للتحديث،  واملناهضة  التقليدية  اجلماهير  دعم  كسب  هو  القومية 
فكان  احلركات.  بتلك  اخلاصة  التحديث  مشاريع  إغفال  دون  ولكن 
تيالك في الهند الذي كسب ود اجلماهير بدفاعه عن قدسية األبقار، 
الغربية.  احلضارة  على  وديانتها  للهندوس  الروحي  التفوق  وتأكيد 
من  الهندي،  القومي  النضال  من  األولى  املهمة  املرحلة  »واستهدت 
1905 إلى 1915 أساسًا، بهذه الروح التي تعطي مصالح أهل البالد 

األصليني األولوية على مصالح الغرباء« )ص: 379(.

إلى  بالدعوة  الهندية،  القدس  في  املاليني  استمالة  في  غاندي  وجنح 

جبهته  متاسك  على  العمل  مع  هندوسية،  روحانية  بوصفها  القومية 
اجلماعي  بالعمل  الثورة  على  وشجع  التحديث.  دعاة  مع  املشتركة 
إلى  ودعا  البريطاني،  املستعمر  مع  والالتعاون  الالعنف  طريق  عن 

التحديث االجتماعي وجنح في ذلك بشكل كبير.

 ،1914 إن احلركات املقاومة لالستعمار لم تكن بارزة قبل العام 
واإلمبراطورة الوحيدة التي واجهت مشاكل كبرى في مستعمراتها 
وال تنجح معها احللول العسكرية هي بريطانيا. ففي العام 1914، 
يسكنها  التي  للمستعمرات  داخليًا  ذاتيًا  حكمًا  بريطانيا  منحت 
أفريقيا.  وجنوب  ونيوزيلندا  وكندا  كأستراليا  البيض  املستوطنون 
وحتى  الذاتي  باحلكم  املطالبة  ومصر  الهند  في  األوضاع  أما 
كان   1905 العام  ومنذ  سياسية،  حلول  إلى  حتتاج  االستقالل، 
الوطنية  للحركة  طاٍغ  جماهيري  دعم  عن  يتكلم  أن  للمرء  ميكن 

املصرية والهندية.

بنية  في  عنيفة  هزة  أحدثت  التي  هي  األولى  العاملية  احلرب  أن  غير 
على  الفضاء  إلى  أدت  حيث  العاملي،  الكولونيالي  االستعمار 
الروسية  اإلمبراطورية  وتلقت  والعثمانية،  األملانية  اإلمبراطوريتني 
عليها  تسيطر  التي  املناطق  في  القالقل  أنتجت  كما  قاصمة  ضربة 
بريطانيا، بسبب ضغوط احلرب، حيث عملت بريطانيا على استنزاف 
مواردها، ما أثر على السكان احملليني. كما لعبت ثورة 1917 دورًا 
ودفعت  لالستعمار،  املناهضة  الوطنية  احلركات  نشوء  في  مهمًا 

باإلمبراطوريات الغربية في تلك املرحلة إلى شفا الهاوية.

وفي مصر، طالب الزعيم سعد زغلول باالستقالل التام، و«أرغمت 
البريطانيني على حتويل  ثالث سنوات من النضال )1919 – 1922( 
البريطانية،  السيطرة  حتت  مستقلة  شبة  دولة  إلى  املصرية  محميتهم 
العراق  على  سيطرتها  لتبقي  مناسبة  الضيعة  هذه  بريطانيا  ووجدت 
لها في  البريطاني يخطط  فقد كان االستعمار  فلسطني  أما  واألردن، 

الظالم شيئًا آخر.

البريطاني  االستعمار  من  التخلص  تسريع  في  عدة  عوامل  ساهمت 
حولت  قد   )1922  1918-( الثورية  السنوات  وكانت  الهند،  في 
مسلمي  اجتاه  نتيجة  القارة،  شبه  في  اجلماهيرية  القومية  السياسية 
الهند إلى معاداة االستعمار، ووجود مجرم وسفاح عسكري بريطاني 
حيث  امريتسار،  في   1919 العام  مذبحة  بارتكاب  الدماء  يهوى 
املدني  العصيان  مع  العاملية  اإلضرابات  تكاتف  وكذلك  املئات،  قتل 
رفض  الذي  غاندي  وزعيمة  املؤمتر  حزب  إليه  دعا  الذي  اجلماهيري 
احلكم  إن  القول  و«ميكن  البريطاني.  مواجهة  في  العنف  استخدام 
البريطاني في الهند كان يعتمد على اعتدال غاندي أكثر مما كان يعتمد 

على الشرطة أو اجليش« )ص: 383( بعد العام 1919.

النخبة احلاكمة في بريطانيا باستثناء ونستون تشرشل الذي  لقد رأت 
ميلك نزعة إمبريالية متشددة، أن إعطاء الهند حكمًا ذاتيًا أمر ال مفر 
منه، وأن مستقبل بريطانيا يعتمد كليًا على االتفاق مع النخبة الهندية، 
البغيض  البريطاني  االستعمار  من  الهند  تخلص  مسألة  كانت  لهذا 

مسألة وقت ال غير.
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ومبا أن الهند متّثل قلب اإلمبراطورية، فإن مستقبل هذه اإلمبراطورية 
بريطانيا  في  االستعمارية  النخبة  واقتنعت  الشكوك.  حوله  حتوم 
دعا  ما  مناطق،  من  عليه  تسيطر  ما  على  حتافظ  أن  من  أضعف  أنها 
مستعمراتها  على  للمحافظة  املجازر  وارتكاب  القتال  إلى  الفرنسيني 

بعد العام 1945.

العام  االقتصادي  االنهيار  ثم  األولى  العاملية  احلرب  نتائج  من  كانت 
أن أصبحت فترة الثالثينيات فترة حاسمة بالنسبة الستقالل   ،1929
حركات  ظهور  إلى  أدى  االنهيار  ألن  ليس  وهذا  الثالث.  العالم 
األقليات  بني  صلة  أوجد  قد  باألحرى  ألنه  »بل  راديكالية،  سياسية 

املسيَّسة والناس العاديني في بالدهم« )ص: 388(.

ماليني  القومية  حركاتها  حشدت  حيث  الهند،  في  احلال  كان  هكذا 
اجلماهير، وكذلك في اجلزائر وفيتنام. فسنوات االنهيار االقتصادي 
وجماهير  االستعمار  بني  العالقة  متزيق  إلى  أدى  كساد  من  سببه  وما 

الفالحني، ما أعطى الفرصة لظهور سياسات مستقبلية.

وفي أواخر الثالثينيات امتدت أزمة الكولونيالية االستعمارية لتشمل 
االستعمار  ضد  اجلماهيرية  الثورات  واشتعلت  واليابان.  إيطاليا 
بقدامى  أضّر  ما  »إن  الالتينية.  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  أرجاء  كل  في 
قد  ودولهم  البيض  بأن  للعيان  املاثلة  احلقيقة  هو  كان  املستعمرين 
تعرضوا لهزمية مخزية غير مشرفة، وأن القوى الكولونيالية القدمية، 
مكانتها  تستعيد  أن  من  أضعف  كانت  الظافرة،  احلرب  بعد  حتى 

السابقة« )ص: 392(.

وحتطمت في البداية األنظمة االستعمارية القدمية في آسيا، فاستقلت 
سوريا ولبنان العام 1945 عن فرنسا، واستقلت الهند وباكستان العام 
1947، وإندونيسيا العام 1948 عن االستعمار الهولندي، ومنحت 
أمريكا خطة االستقالل للفلبني العام 1946، وهي التي احتلتها العام 
وكان  الوجود.  فقد مسحت عن  اليابانية  اإلمبراطورية  أما   ،1898
شمال أفريقيا اإلسالمي يهتز ويثور كإرهاصات لالستقالل والتحرر.

ولم تكن هناك مقاومة عنيفة إلنهاء االستعمار سوى في الهند الصينية 
هوشي  بقيادة  االستقالل  الشيوعية  املقاومة  أعلنت  حيث  الفرنسية، 
بائسة  بحرب  أمريكا  ثم  البريطانيني  مبساعدة  الفرنسيون  فقام  منه، 
إلعادة السيطرة على البالد، ولكنهم هزموا شر هزمية، وطردوا من 
البالد، وأبقت  تقسيم  استطاعت  أمريكا  1954، ولكن  العام  البالد 
اجلزء اجلنوبي من فيتنام يدور في فلكها، ثم شنت حربًا طاحنة وقاسية 
استمرت عشر سنوات في فيتنام، إلى أن هزمت وخرجت جتر أذيال 
اخليبة العام 1975 ولكن »بعد أن ألقت من املتفجرات الشديدة على 
ذلك البلد البائس كميات أضخم مما استخدم في احلرب العاملية الثانية 

بأكملها« )ص: 394(.

وبالعودة إلى الهند، انسحب البريطانيون من شبه القارة الهندية العام 
ولكن  عليها.  السيطرة  في  وفشلهم  عجزهم  يظهروا  أن  قبل   1947
نتيجة  من  فكان  انسحابهم،  قبل  املميتة  ألغامهم  وضعوا  البريطانيني 
والهند  املسلمة،  باكستان  إلى  الدماء،  من  بنهر  الهند،  تقسيم  ذلك 

التي سيطر عليها الهندوس »في عملية رمبا ذبح فيها مئات اآلالف من 
البشر على يد خصومهم الدينيني، وطرد بضعة ماليني آخرين منهم 
ذلك  يكن  ولم  أجنبيًا.  بلدًا  اآلن  أصبح  ما  في  أجدادهم  بيوت  من 
)ص:  اإلسالمية«  احلركات  أو  الهندية  القومية  مخططات  من  جزءًا 

.)396

هي  املعاني،  من  مبعنى  »وكانت،  الهند،  قسمت  احلرب  إذن، 
كانت،  مثلما  الهند،  في  البريطاني  للحكم  األخير  العظيم  االنتصار 
في الوقت نفسه، جتسد اللحظات التي كان فيها يلفظ أنفاسه األخيرة« 

)ص: 397(.

على  الهندي  املؤمتر  حزب  قدرة  من  البريطاني  االستعمار  خشي  لقد 
الهند  اقتصاد  من  املنتزع  احلربي  للمجهود  بريطانيا  حشد  تعطيل 
وخيراتها. لذا، عملت عن سابق تخطيط وبشكل منظم ومدروس، 
احلركة  شل  أجل  من  الهندوسية-اإلسالمية  »اخلصومة  تأجيج  على 
سياسة  اتبعت  بريطانيا  إن  املرة  هذه  بحق  يقال  أن  وميكن  الوطنية. 
»فّرق تسد«. إن احلكم البريطاني في الهند، في جهده اليائس لكسب 
األخالقية،  شرعيته  كذلك  دمر  بل  فحسب،  نفسه  يدمر  لم  احلرب 
فقد أخفق في احلفاظ على شبه قارة هندية موحدة تتعايش فيها شتى 
وعندما  موحدين،  وقانون  إدارة  مظلة  حتت  نسبي  أمان  في  الفئات 
انتهت احلرب، لم يعد من املمكن إعادة محرك السياسات اجلماعاتية 

إلى الوراء« )ص: 397(.

االستعمار  من  التخلص  عمليات  اكتملت   ،1950 العام  بحلول 
إلى  إيران  من  املنطقة  وتعرضت  الصينية،  الهند  عدا  ما  آسيا  في 
واالنقالبات  الشعبية  احلركات  بواسطة  ثورية  لتحوالت  املغرب، 
 ،)1967-1880( بداية من حكومة محمد مصّدق  واالنتفاضات، 
1951، ما أدى إلى تدخل  العام  إيران  النفط في  الذي أممَّ شركات 
وجاءت  به  أطاحت  التي   1953 العام  األجنلو-أمريكية  املخابرات 
في  األحرار  الضباط  بثورة  مرورًا  بالشاه،  ممثاًل  دكتاتوري  بحكم 
اإلطاحة  عمليات  ثم  الناصر،  عبد  جمال  بقيادة   1952 العام  مصر 
بأنظمة احلكم التابعة للغرب في سوريا والعراق العام 1958. وعلى 
مع  التحالف  عبر  حاولوا،  والبريطانيني،  الفرنسيني  أن  من  الرغم 
دولة االستعمار اجلديدة إسرائيل، كل جهدهم لإلطاحة بعبد الناصر 
لهم  بالنسبة  كارثيًا  كان  األمر  فإن   ،1956 العام  السويس  حرب  في 
السوفييتي،  االحتاد  باجتاه  مبصر  دفعت  فالعملية  إسرائيل،  باستثناء 
وأنهت إلى األبد عصر الهيمنة البريطانية دون منازع على املنطقة منذ 

العام 1918.

كما فشل الفرنسيون في وقف استقالل اجلزائر بواسطة انتفاضهم لنيل 
االستقالل )1954-1962(، ووضع اجلزائر كان يشبه وضع جنوب 
أفريقيا، إذ أن التعايش بني سكان البالد األصليني ومجموعات كبيرة 
من املستوطنني األوروبيني، جعلت أمر التخلص من االستعمار مسألة 
صعبة ومستعصية، لذلك )اتسمت حرب اجلزائر بصراع وحشي فريد 
وقوات  والشرطة  اجليوش  أوساط  في  التعذيب  مأسسة  على  ساعد 
األمن في بلدان تدعي ظاهريًا لنفسها التحضر. كما أنه أشاع التعذيب 
الشنيع الذي أصبح واسع االنتشار في ما بعد بالصدمات الكهربائية 
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اإلطاحة  إلى  وأدى  التناسلية،  واألعضاء  واحللمات  اللسان  على 
باجلمهورية الرابعة )1958(، وكاد يطيح باخلامسة )1961(« )ص: 

399( قبل أن تنال اجلزائر حريتها.

أجل  من  واملغرب  تونس  من  كاًل  فرنسا  فاوضت  األثناء،  هذه  وفي 
السودان ألنها  بريطانيا عن  1956، كما تخلت  العام  استقاللها  نيل 
استوعبت أن فقدانها السيطرة على مصر جعل من املستحيل استمرار 

سيطرتها عليه.

املاضي  من  جانب  »إنه  رجعة  دون  أفل  قد  اإلمبراطوريات  عصر  إن 
األدبية والسينمائية  الذكريات  يعود، وقد أضحى جزءًا من  الذي ال 
العاطفية للدول االمبريالية السابقة، فيما بدا جيل جديد من الكتاب 
بوادره  بدأت  أدب  بإنتاج  سابقًا  املستعمرة  البلدان  في  األصليني 

بالظهور مع عصر االستقالل« )ص: 401(.

.. احلرب  الذهبي  العصر  الثاين:  القسم   
الباردة واألعوام الذهبية

»إن احلرب الباردة قد جمدت الوضع الدولي، وعملت
على استقرار ما كان حالة مؤقتة أساسًا وغير ثابتة من
القضايا. وميكن اعتبار أملانيا مثااًل واضحًا في هذا السياق،
إذ ظلت طوال أربعة وستني عامًا مقسمة-عمليًا« )ص: 450(.

ينتقل بنا الكاتب في هذا القسم للحديث عن العصر الذهبي، مبتدءًا 
باحلرب الباردة. فما أن انتهت احلرب العاملية الثانية، حتى انغمست 
الدول في ما ميكن تسميته »بحرب عاملية ثالثة«، حيث نشأت أجيال 
كاملة وكبرت، في ظل التهديد النووي، وكان يعتقد أن حربًا نووية 

ميكن أن تشتعل في أي وقت وتدمر البشرية.

فمع مرور الوقت، وقعت حوادث كثيرة كان ميكن لها أن تدفع األمور 
االجتاه  إلى  السوفييتي-  واالحتاد  –أمريكا  العظميني  الدولتني  بني 
اخلاطئ، سواء سياسيًا أو تقنيًا، »أي مجابهة نووية دائمة قائمة على 
االفتراض أن اخلوف وحده من »الدمار املتبادل املؤكد« ... سيمنع 
املخطط  لالنتحار  اجلاهزة  اإلشارة  إعطاء  من  ذاك  أو  الطرف  هذا 
احتمااًل  عامًا  أربعني  طوال  بدا  ولكنه  ذلك،  يحدث  ولم  للمدنية. 

قائمًا كل يوم« )ص: 407(.

السوفييتي،  واالحتاد  أمريكا  بني  نفوذ  مناطق  إلى  العالم  قسم  لقد 
ولم يحدث أن خاضت الدولتان صراعًا عسكريًا مباشرًا، بل كانت 
املعارك تدار بينهما بواسطة الوكالء. وحدث هذا في أنغوال وكوريا 

وأثيوبيا والصومال وغيرها من الدول.

الساحة  في  حتوالت  أحدثت  الباردة،  احلرب  إن  الكاتب  ويقول 
عّتمت  أو  متامًا،  ألغت  »أنها  أولها،  مجاالت:  ثالثة  في  الدولية 
الدولية  السياسة  شكلت  التي  والنزاعات  اخلصومات  جميع  على 
قبل احلرب العاملية الثانية« )ص: 449(. فقد تالشت إمبراطوريات 

العصر اإلمبريالي، وتراجعت أخرى عن مواقعها إلى مرتبة ثالثة أو 
احلرب  »أن  فهو  املجاالت،  تلك  ثاني  أما  وفرنسا.  كبريطانيا  رابعة 
كان  ما  استقرار  على  وعملت  الدولي،  الوضع  جمدت  قد  الباردة 
مثااًل  أملانيا  اعتبار  القضايا. وميكن  ثابتة من  أساسًا وغير  حالة مؤقتة 
مقسمة- عامًا  وستني  أربعة  طوال  ظلت  إذ  السياق  هذا  في  واضحًا 

عمليًا« )ص: 450(.

وثالث هذه املجاالت هو أن احلرب الباردة عملت على نشر كميات 
سنة  ألربعني  طبيعية  نتيجة  ذلك  »وكان  العالم  في  السالح  من  هائلة 
تسليح  على  باستمرار  فيها  تتنافس  الكبرى  الصناعية  الدول  كانت 
تنافس  من  سنة  أربعون  حلظة،  أي  في  تنشب  قد  حرب  ضد  نفسها 
عن  الشعوب  في  والتأثير  األصدقاء،  كسب  على  العظمى  القوى 

طريق نشر السالح في كل أرجاء العالم« )ص: 453-452(.

انتهت احلرب الباردة بالسقوط املدوي لالحتاد السوفييتي حتت زعامة 
 1987 واشنطن  قمتي  في  رسمي  بشكل  غورباتشوف،  ميخائيل 

وريكيافيك العام 1989.

تقويض  على  مباغت،  وبشكل  الباردة،  احلرب  نهاية  وعملت 
وزعزعت  الدولي،  البنيان  متاسك  على  حتافظ  كانت  التي  »الدعائم 
 .)455 )ص:  العالم«  في  الداخلية  السياسية  األنظمة  ركائز  كذلك 
وأزمة  العاملي،  الرأسمالي  االقتصاد  في  كبرى  أزمة  مع  وتزامنت 
الباردة  احلرب  نهاية  »أثبتت  لقد  ونظامه.  السوفييتي  لالحتاد  قاصمة 
إلى  بالنسبة  بأكمله، ال  نهاية عصر  نزاع دولي، بل  نهاية  أنها ليست 

»الشرق« فحسب، بل بالنسبة إلى العالم كله« )ص: 456(.

 الثورات االجتماعية والثقافية يف العامل

»ضئيل اجلسم، حذر، ال يؤمتن جانبه، قاس، يعمل في الظالم،
 وال حّد لشكوكه في اآلخرين« )عن ستالني، ص: 672(.

» »كان هناك أكثر من مدير واحد لكل عامَلنينْ
)عن انهيار االحتاد السوفييتي، ص: 664(.

انتهاء  بعيد  الذهبي  العالم عصره  فقد شهد  االقتصاد،  إلى  وبالعودة 
احلرب العاملية الثانية ولغاية أزمة البترول في العام 1973. وال شك 
املتطورة،  الرأسمالية  الدول  الذهبي لالقتصاد كان يخص  العصر  أن 
إنتاج  من   75% تنتج  كانت  حيث  العالم،  إنتاج  على  سيطرت  التي 

العالم، وتسيطر على أكثر من %80 من صادرته املصنعة.

وكان التقدم العلمي والتقني هائاًل، وظهرت اقتصاديات عاملية عابرة 
للحدود الوطنية، نقلت الصناعة من مواقع العمالة املكلفة إلى مواقع 

العمالة الرخيصة التي ال تقل تعليمًا ومهارة.

وعلى الرغم من األزمة االقتصادية التي عانت منها الدول الرأسمالية، 
والتي مهدت ألفول العصر الذهبي، فإنها سارت إلى األمام، وأجنزت 
بشكل كبير الثورة األكثر سرعة وحّدة وهي الثورة االجتماعية، حيث 
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العالم،  دول  مختلف  في  املزارعني  أعداد  تراجع  املؤلف،  يالحظ 
العام   52.4% من  الزراعة  في  املشتغلني  أعداد  انخفض  اليابان  ففي 
ففي  العالم،  دول  كل  في  وكذلك   ،1985 العام   9% إلى   1947
الدول العربية انخفضت نسبة الفالحني بشكل كبير بني اخلمسينيات 
والسبعينيات؛ ففي اجلزائر انخفضت أعدادهم من %75 من السكان 
إلى %20، وكذلك في سوريا انخفضت نسبتهم إلى النصف، وفي 
إلى  الريف  من  الداخلية  الهجرة  عن  ناجت  وهذا  الثلث.  إلى  العراق 
املتقدم  العالم  دول  جميع  بها  تأثرت  التي  الزراعية  والثورة  املدنية، 

واملتخلف على السواء.

الطلبة  أعداد  في  الهائل  التزايد  االجتماعية  الثورة  إجنازات  ومن 
تضاعف  و1980،   1960 العامني  فبني  العالي،  بالتعليم  امللتحقني 
أعداد الطالب ثالث أو أربع مرات في الكثير من الدول، وفي »أملانيا 
مرات،  خمس  إلى  أربع  من  تضاعف  واليونان،  وأيرلندا  االحتادية 
وإيطاليا،  والسويد  وأيسلندا  فنلندا  في  مرات  سبع  إلى  خمس  ومن 

ومن سبع إلى تسع مرات في أسبانيا والنرويج« )ص: 521(.

ويتحدث املؤلف عن أن الطالب أصبحوا قوة اجتماعية وسياسية ال 
يستهان بها، حيث قادوا الثورات أواخر الستينيات في فرنسا وأمريكا 

واملكسيك.

كما يتحدث عن التطور الذي أدى إلى االستغناء عن كثير من العمال، 

بها  التي كان يعمل  بريطانيا -مثاًل-  املناجم في  وذلك بسبب إغالق 
النقابات  مئات ألوف العمال. وتطور الوعي العمالي الذي نتج عنه 
العمالية التي حتمي حقوق العامل. كما ينتقل بنا للحديث عن الثورة 
حيث  العالم،  بقاع  شتى  في  املرأة  أوضاع  في  حدثت  التي  الكبيرة 
كثيرة  حقوق  على  وحتصلت  وأبدعت،  العلم  لتلقي  املرأة  اندفعت 
الوصول  واستطاعت  االنتخاب،  في  كحقها  منها،  محرومة  كانت 
كباكستان  الثالث  العالم  دول  في  حتى  السياسية  املراكز  أعلى  إلى 

والهند والفلبني.

بوجه  الصناعي  العالم  ت  عمَّ التي  الثقافية  الثورة  الكاتب  ويناقش 
أو  قدوة  له  يريد  يعد  لم  الذي  الشباب  عن  ويتحدث  اخلصوص، 
التحرر  قضية  الكاتب  يناقشها  التي  املهمة  التطورات  ومن  قائدًا. 
على  والقضاء  والتقاليد،  القيم  منظومة  وانهيار  والفردية،  اجلنسي، 
مثل  ذلك،  عن  نتجت  التي  املستعصية  واملشاكل  النووية،  العائلة 
أمريكا  في  اجلنس  مبثليي  االعتراف  مت  كما  الزواج،  عن  العزوف 
وبريطانيا في أوائل الستينيات، وأبيح الطالق وانتشر بكثرة في الدول 

الرأسمالية، وشرع اإلجهاض العام 1978.

وتالحظ سيطرة الثقافة األمريكية على العالم، سواء في اللباس، أو 
الطعام، أو املوسيقى، وكان لصناعة األفالم في هوليوود أن ساعدت 
دول  مختلف  إلى  األمريكية  احلياة  وطريقة  والقيم  الثقافة  نشر  في 

العالم بسيطرتها الكبيرة على صناعة السينما.

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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الثالث،  العالم  عن  للحديث  جديد  فصل  في  هوبزباوم  ينتقل 
العاملية  احلرب  بعد  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  وأوضاعه 
الثانية. ويتناول في الدراسة الكثير من الدول التي استطاعت احلصول 
اجلديدة  الدول  عشرات  نشوء  مع  ولكن  السياسي،  استقاللها  على 
العالم  الكبير في دول  التكاثر  العالم مشكلة جديدة متمثلة في  واجه 
الثالث، بحيث أصبح ذلك مشكلة كبرى نتيجة فشل هذه الدول في 

االرتقاء مبستواها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

لقد بقيت أغلب هذه الدول املستقلة حتت رحمة النفوذ االستعماري، 
ولم تستطع النجاح في حتقيق التنمية، فانتشر الفقر واملرض فيها، ولم 

تنجح الكثير منها في التخلص من األمية.

الرأسمالي  املعسكرين  أحد  إلى  الدول  انحياز  قضية  الكاتب  وناقش 
هذا  ورفضت  وثارت،  متردت  التي  الدول  ومسألة  واالشتراكي، 
في  األول  مؤمترها  في  االنحياز  عدم  حركة  أنشأت  والتي  التقسيم، 
الثوار  )من  احلركة  ملهمو  وكان  باندونغ في إندونيسيا العام 1955. 
الهند،  من  نهرو  الل  جواهر  لالستعمار:  املناهضني  الراديكاليني 
الناصر من مصر،  وسوكارنو من إندونيسيا، والبكباشي جمال عبد 

والشيوعي املنشق الرئيس تيتو من يوغسالفيا( )ص: 622(.

ويتحدث الكاتب عن الدول التي حققت طفرة في الدخل ناجتة عن 
التصنيع،  طريق  عن  وليس  اخلليج،  كإمارات  فيها  النفط  اكتشاف 
وعن الدول التي حققت جناحًا باهرًا في التصنيع والتقدم التكنولوجي 

ككوريا اجلنوبية وسنغافورة.

االحتاد  في  وأوضاعها  االشتراكية  لتناول  الكاتب  بنا  ينتقل  ثم 
اجلسم،  »ضئيل  رجل  وهو  السلطة،  ستالني  استالم  منذ  السوفييتي 
لشكوكه  الظالم، وال حّد  في  يعمل  قاٍس،  يؤمتن جانبه،  حذر، ال 

في اآلخرين« )ص: 672(.

قبل  بلد  بأنه  السوفييتي  االحتاد  انهيار  في  السبب  هوبزباوم  ويعلل 
الثورة البلشفية كانت الزراعة عموده الفقري، واالنتقال إلى التصنيع 
قام  »التصنيع  الزراعة، وذلك ألن  إلى تدمير  املخطط والكثيف أدى 

على أكتاف الفالحني اخلاضعني لالستغالل« )ص: 661(.

ومن العيوب في التنمية السوفييتية »البيروقراطية الهائلة اخلاملة التي 
ستالني  وكان   .)663 )ص:  املركزية«  احلكومية  اإلدارة  أوجدتها 
نفسه يعجز عن التعامل معها، وقد حتولت إلى طبقة حاكمة متحجرة 
اإلدارة وتفعيلها  لتطويع  بريجينيف، »وكانت كل محاولة  في حكم 
تزيدها انتفاخًا وتضخمًا، وجتعل من املتعذر االستغناء عنها« )ص: 
الثانية »كان هناك أكثر من مدير  العاملية  اقتراب احلرب  ومع   .)664

« )ص: 664(. واحد لكل عاملنينْ

أما العيب اآلخر فهو افتقار النظام الشيوعي للمرونة، فاخلطة القائمة 
بني  للتمييز  ذاتية  آلية  إلى  تفتقر  كانت  والبضائع،  اإلنتاج  زيادة  على 
تفعله  ما  تعرف  تكن  لم  اخلطة  إن  بل  واالبتكار،  والنوعية  الكمية 
باالبتكارات »ولم تستخدمها في اإلنتاج املدني، خالفًا ملا كان يحدث 

في املجتمع الصناعي-العسكري« )ص: 664(.

أسرع  في  التصنيع  ليحقق  صّمم  السوفييتي،  النظام  أن  واخلالصة 
افتراض  على  التطور،  وعدمي  التخلف  شديد  بلد  »في  ممكن  وقت 
االجتماعي  األدنى  احلد  يضمن  احلياة  من  مبستوى  سيقنع  شعبه  أن 
 .)665 الكفاف« )ص:  ما على  إلى حد  يزيد  مادية  ومستوى حياة 
وينتقل الكاتب في القسم الثالث، لتناول االنهيار الكبير في االقتصاد 

العاملي.

 القسم الثالث: االنهيار .. عقود األزمة

»فمن يريد أن يدفع للفقراء؟
وقد انفصلت الضواحي الفخمة في
لوس أجنلوس، مثل سانتا مونيكا وماليبو، 
عن املدنية« )عن أمريكا، ص: 731(.

والعوامل  العالم،  في  باألساس  االقتصادي  االنهيار  الكاتب  يناقش 
التقني أدى إلى االستغناء عن األيدي  التي أدت إلى ذلك، فالتطور 
لظهور  وكان  بعد،  فيما  والكساد  البطالة  سبب  ما  البشرية،  العاملة 
منافسة  كل  على  قضت  أن  القومية،  للحدود  العابرة  االقتصاديات 
القومية،  للحدود  العابر  فاالقتصاد  القطرية.  الدولة  داخل  لها حتى 
قادرة على  تعد  لم  فهي  القطرية،  القومية  الدولة  تقويض  في  تسبب 
»األنانية  األخرى  العوامل  ومن  شؤونها.  بعض  على  إال  السيطرة 
اجلماعية للثروة، التي تعكس التفاوت االقتصادي املطرد بني القارات 
والدول واألقاليم« )ص: 731(. واملقصود هنا إحجام املناطق الغنية 
في الدولة عن دعم املناطق الفقيرة، ورأى الباحثون ذلك واضحًا في 

الواليات املتحدة األمريكية.

أما العامل الثالث، فكان استجابة للثورة الثقافية في خمسينيات القرن 
التقليدية،  االجتماعية  القواعد  من  العادي  غير  التحلل  »أي  املاضي 
من  الكثير  إلى  اليتم واحلرمان  ما جلب  والقيم، وهو  األنسجة  ومن 
»اجلماعة«  كلمة  فظهرت   .)732 )ص:  املتطور«  العالم  سكان 
املثليني«  وانتشر استخدامها في احلديث عن أوساط معينة »كجماعة 

و«مجموعات الهوية«.

انهيار  أسباب  عن  للحديث  الكاتب  بنا  يعود  جديد  فصل  وفي 
االشتراكية، ويرجعه إلى ارتباط االحتاد السوفييتي باالقتصاد العاملي، 
وبخاصة بعد أزمة النفط العام 1973. والتفكك الذي حصل لالحتاد 
السوفييتي نابع أواًل من انهيار السلطة املركزية، الذي دفع كل منطقة 
في البالد لالهتمام بشؤونها، وإنقاذ ما ميكن إنقاذه من اقتصاد سائر 
نحو الهاوية، حيث »كان اجلوع ونقص املواد هما القوة احملركة لكل 
شيء جرى في السنتني األخيرتني من عمر االحتاد السوفييتي« )ص: 

.)850

أما بالنسبة للصني، فإن شيوعيتها لم تكن تشبه الشيوعية السوفييتية، 
سكان  أضعاف  السكان  من  متلك  فهي  فلكها،  في  تدور  تكن  ولم 
أكثر  قوميًا  جتانسًا  متلك  الصني  أن  إلى  باإلضافة  السوفييتي،  االحتاد 
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%94 من سكانها من صينيي الهان.  من أي دولة في العالم، إذ أن 
هذا عدا عن »أنها شكلت وحدة سياسية واحدة، متقطعة أحيانًا، ملا 
يقل عن ألفي سنة« )ص: 802(. واألهم من ذلك أن اإلمبراطورية 
للحضارة  ومنوذجًا  مركزًا  نفسها  تعتبر  سكانها،  وغالبية  الصينية 

العاملية.

وأخيرًا، يتحدث هوبزباوم عن املفارقة الغريبة، وهي أن انهيار االحتاد 
السوفييتي »قدم واحدة من أقوى احلجج لدعم حتليل كارل ماركس« 
أنهم ميثلونه، فماركس حتدث  السوفييت  اّدعى  الذي  )ص:857(، 
العام 1859، عن قوى اإلنتاج التي تدخل في صراع مع البنية الفوقية 
االقتصاديات  طورت  التي  واأليديولوجية  واملؤسساتية  االجتماعية 
الوضع  إلى  أي  متقدمة،  صناعية  اقتصاديات  إلى  املتخلفة  الزراعية 
»الذي حتولت فيه من قوى لإلنتاج إلى قيود على اإلنتاج. ومن هنا، 
النظام  الثورة االجتماعية« هي تفكك  لـ »عصر  النتيجة األولى  كانت 

القدمي« )ص: 857(.

 موت الطالئع- الفنون بعد العام 1950

»إن الله ال يلعب النرد«
)ألبرت أينشتاين، الكتاب، ص: 924(
»بحق اآللهة، ال تدمروا رسومي البيانية«
)أرخميدس وهو ُيقتل حتت حراب الغزاة، الكتاب، ص: 953(

انعكس  الذي  الهائل  التقني  التطور  عن  احلديث  في  الكاتب  يغوص 
العلمية  املكتشفات  أهمية  ويناقش  أشكالها،  مبختلف  الفنون  على 
املوسيقى في كل مكان، حيث  كالراديو والتلفاز والسينما، وانتشار 
كانت  السبعينيات،  ففي  املهمة.  الثقافية  نتائجها  التقنية  للثورة  كان 
خطب آية الله اخلميني، زعيم الثورة اإليرانية، واملنفي خارج البالد، 
»تنقل جاهزة إلى إيران وتنسخ وتوزع« )ص: 863(، مما لعب دورًا 

مؤثرًا في انتصار الثورة اإليرانية في العام 1979.

باريس  نيويورك مدينة  التقني والعلمي، أن أزاحت  التقدم  آثار  ومن 
وحلت مكانها بوصفها مركز الفنون البصرية.

إلى  أدى  ما  بالتجارة،  الفنون  الرتباط  تأمله  عن  الكاتب  ويعبر 
تراجعها، واندحارها إلى هاوية سحيقة، فتراجع الشعر وفن الرواية 
والرسم والنحت، وأضحى من الضروري »التفريق بني ما هو جدي 
وما هو تافه، وما هو جيد وما هو سيئ، وبني ما ينتمي إلى االحتراف 

وما ينتمي إلى الهواية في الفنون« )ص: 895(.

وهذا التفريق أصبح أمرًا ملحًا وال غنى عنه، ألن الكثير من األطراف 
الوحيد  املقياس  أن  أساس  على  الفروق  هذه  مثل  »ينكر  أخذ  املعنية 
)ص:  نخبويًا«  كان  إنتاجها  أن  أو  املبيعات،  حجم  هو  للجدارة 

.)895

ويكمل حديثه مبناقشة التطور العلمي، وبخاصة في العلوم الطبيعية 
الكون.  إلى  والنظرة  البشرية،  على  ذلك  وأثر  اجلينيوم،  واكتشاف 

وليس  اإلنساني،  التقدم  عصر  بأنه  العشرين  القرن  الكاتب  ويصف 
عصر املأساة اإلنسانية.

 العامل الثالث والثورة

»كان ماوتسي تونغ وفيدل كاسترو 1959، وصديقه الوسيم 
ورفيقه املتجول تشي غيفارا )1928-1967( قدوة ومثااًل 
لرجال حرب العصابات، وكذا الشيوعيون الفيتناميون األكثر
قدرة وجناحًا في ممارسة حرب العصابات، الذين نالوا إعجاب
العالم في إحلاقهم الهزمية بفرنسا والواليات املتحدة القوية«.
)ص: 748(

في وقت كان فيه العالم األول، عاملًا مستقرًا، من الناحيتني السياسية 
الثاني يغلي حتت  الباردة، والعالم  واالجتماعية عندما بدأت احلرب 
السطح وتتعرض شعوبه للقمع، سواء من سلطة احلزب أو التدخل 
متتد  للثورة  منطقة  »يشكل  الثالث  العالم  كان  السوفييتي،  العسكري 
في أرجاء العالم كله، سواء حتققت هذه الثورة، أو كانت وشيكة، أو 

محتملة« )ص: 742(.

ذلك  محاربة  على  الباردة،  احلرب  بداية  ومنذ  أمريكا،  وعملت 
بحجة أن الشيوعية حتاول السيطرة على العالم. وحاربت أمريكا هذا 
اخلطر بكل الطرق املمكنة، بدءًا من املساعدات االقتصادية )والدعاية 
وغير  الرسمية  العسكرية  التخريب  بأعمال  مرورًا  األيديولوجية، 
الرسمية وحتى احلرب الشاملة« )ص: 743(، محبذة عمل ذلك مع 
األمر  هذا  األمر،  لزم  إذا  بدونه  حتى  أو  ومرتهن،  تابع  محلي  نظام 
في  حدث  كما  السالم،  تعرف  ال  حرب  منطقة  الثالث  العالم  جعل 

العاملني األول والثاني.

وتشير التقديرات قبل سقوط االحتاد السوفييتي »إلى سقوط نحو تسعة 
عشر –ورمبا عشرين- مليون قتيل في ما يزيد على مئة من »احلروب 
الكبيرة واألعمال والنزاعات العسكرية« في الفترة بني العامني 1945 
 .)743 )ص:  الثالث««  »العالم  في  فعال  معظمها  ودار  و1983، 
وحروب فيتنام هي األوسع واألشد قسوة، حيث امتدت لثالثني عامًا 
أما احلرب  مباشر.  بشكل  أمريكا  فيها  )1945-1975(، وتورطت 
الكورية بني العامني 1950-1953، فيقدر عدد ضحاياها مبا يتراوح 
بني 3-4 ماليني في بلد تعداده 30 مليون نسمة. وقتل قرابة خمسني 
ألف أمريكي في كل منها، أما عن خسائر الفيتناميني وشعوب الهند 

الصينية األخرى، ففي تقديرات معتدلة بلغت مليوني نسمة.

أنفسهم  اعتبروا  الثالث،  العالم  في  التحرر  زعماء  أن  املالحظ  ومن 
اشتراكيني، ومرتبطني مبشروع حترر وحتديث مشابه لالحتاد السوفييتي، 
غير أن االحتاد السوفييتي ظل طوال عقود »يتخذ موقفًا براغماتيًا في 
التحررية واإلصالحية والثورية  املقام األول في عالقته مع احلركات 

في العالم الثالث« )ص: 745(.

السلطة في  إلى  املنشأ ووصلت  لذلك، عندما جنحت ثورات محلية 
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1962، لم يقدم لها السوفييت دعمًا،  1959 واجلزائر  كل من كوبا 
السوفييت،  احتضنه  شيوعيًا،  نفسه  كاسترو  نظام  أعلن  عندما  حتى 

ولكن دون املخاطرة بإفساد العالقات مع أمريكا.

واإلميان  لألمل  األساسي  »العماد  اآلن  الثالث  العالم  وأضحى 
)ص:  االجتماعية«  بالثورة  يؤمنون  يزالون  ال  الذين  أولئك  عند 
القدامى -أصحاب  للثوريني  مهمًا  الثالث  العالم  يكن  ولم   ،)747
ذلك  في  مبا  العالم أجمع،  في  كله  لليسار  بل  أكتوبر– فقط،  تقاليد 
فهو  اإلنسانيون،  والليبراليون  املعتدلون  االجتماعيون  الدميقراطيون 
استطاع احملافظة على مثله، واألحزاب التي تنتمي إلى تقليد التنوير 

حتتاج إلى مثل بقدر حاجتها إلى سياسات عملية.

وقد ذهل املعارضون من الثورة والثوريني، عندما اتخذ شكل النضال 
الثوري في العالم الثالث بعد العام 1950، شكل حرب العصابات. 
أواسط  في  حدثت  التي  الكبرى  العصابات  حروب  عدد  ووصل 
الثانية. وشدت عيون  32 حربًا منذ نهاية احلرب العاملية  السبعينيات 
العصابات، وانتشرت تكتيكاتها بقوة على  إلى رجال حرب  اجلميع 
وفيدل  تونغ  ماوتسي  فكان  الراديكالي،  اليسار  أيديولوجيات  يد 
تشي  املتجول  ورفيقه  الوسيم  وصديقه   ،1959 العام  بعد  كاسترو 
العصابات،  حرب  لرجال  ومثااًل  قدوًة   )1967-1928( غيفارا 
حرب  ممارسة  في  وجناحًا  قدرة  األكثر  الفيتناميون  »الشيوعيون  وكذا 
بفرنسا  الهزمية  إحلاقهم  في  العالم  إعجاب  نالوا  الذين  العصابات 

والواليات املتحدة القوية« )ص: 748(.

لقد كانت فترة اخلمسينيات، حافلة بحروب العصابات النضالية في 
لكنس  طريقها  في  املستعمرة  البلدان  في  جرت  التي  الثالث،  العالم 
وقبرص،  وكينيا  املاليو  في  الثورات  فانطلقت  البغيض.  االستعمار 
ضد  الثورات  وجنحت  املهترئة،  البريطانية  اإلمبراطورية  وداخل 
اإلمبراطورية الفرنسية املتهاوية التي خاضتها شعوب اجلزائر وفيتنام، 
بقيادة   1959 الكوبية  اجلزيرة  في  اندلعت  التي  الثورة  جنحت  كما 
واملوهوب  الشجاع  والقائد  األرجنتيني  الطبيب  ومبساعدة  كاسترو، 

تشي جيفارا.

ومدى  الالتينية،  أمريكا  في  الثورات  عن  باحلديث  املؤلف  ويسهب 
وينطلق  األول.  العالم  يسار  على  الثالث  العالم  في  الثورات  تأثير 
في  العمالية  واالضطرابات  الفّعالة  الطالبية  الثورات  عن  باحلديث 
1969، و«ساعد  العام  إيطاليا  1968 وفي  العام  فرنسا  في  أوروبا، 
التمرد الطالبي في تسيُّس عدد كبير من األجيال الطالبية الثورية التي 
التفت بشكل طبيعي نحو الدعاة املقبولني للثورة الراديكالية والتحول 

االجتماعي الشامل« )ص: 760(، واملقصود هنا ماركس وماو.

على  شاملة  ثورة  حلدوث  املتاحة  اإلمكانية  عن  الكاتب  ويتساءل 
التي  الثورية  احلركات  أن  ويجيب  الوقت؟  ذلك  في  العاملي  الصعيد 
آمالهم عليها لم تكن شاملة جامعة، بل على  الستينيات  علق ثوريو 
املختلفة  واحلركات  والفلسطينيني  فالفيتناميني،  ذلك،  من  العكس 
التي تخوض حرب العصابات من أجل التحرر كانت مهتمة بشؤونها 

الوطنية فقط.

من مساق توظيف الدراما في التعليم.



111 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

للدعوة  احتكاره   1956 العام  بعد  السوفييتي  االحتاد  لفقدان  وكان 
للثورة واأليديولوجية التي توحدها، أن أدى إلى ابتعاد حدوث ثورة 
والكثير من  املاركسيني،  أشكال عدة من  لدينا  فقد أصبحت  عاملية. 
املاركسيني-اللينيني. وازدادت احلركة الشيوعية الدولية تفككًا بتمرد 

الصني على االحتاد السوفييتي بني العامني 1958 و1960.

وكانت  وجغرافيًا،  سياسيًا  متجانسة  غير  الستينيات  ثورات  وكانت 
مفاجئة أنها بدأت في أوروبا باإلطاحة بالنظام اليميني البرتغالي العام 
اليمينية املتطرفة في اليونان،  بالدكتاتورية  اإلطاحة  وتبعتها   ،1974
وبعد موت اجلنرال فرانكو حاكم إسبانيا العام 1975، عادت أوروبا 
اجلنوبية من احلكم االستبدادي إلى احلكم البرملاني »وميكن اعتبار هذه 
التحوالت تصفية للتركة املتبقية من الفاشية األوروبية واحلرب العاملية 

الثانية« )ص: 767(.

التحررية  الثورات  البرتغال إلى إشعال  الدكتاتورية في  وأدى سقوط 
في مستعمرات البرتغال األفريقية، في غينيا بيساو، والكونغو، وكذا 
تفاقمت سياسة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. ومكنت الثورة 
واشتعلت   ،1975 العام  االستقالل  نيل  من  املستعمرات  البرتغالية 
أثيوبيا وبنني وجزيرة  البرتغالية في  انهيار اإلمبراطورية  بعد  الثورات 
أحد  بقيادة   1980 العام  استقاللها  نالت  التي  وزميبابوي،  مدغشقر 

زعماء حرب العصابات.

وأعلنت هذه الدول نفسها دواًل تتبنى االشتراكية، حتى وإن كان ذلك 
على الورق وحسب. وشهدت أواخر السبعينيات موجة من الثورات 
بال  األمريكي  للنفوذ  مناطق  وهي  والكاريبي  الوسطى  أميركا  في 
منازع. وكانت الثورات تتجه صوب اليسار، فهناك ثورة نيكاراغوا 
1979 التي أطاحت بأسرة سوموزا، والسلفادور وبنما وحتى  العام 
إمكانيات  الرئيس ريغان كل  التي استخدم  الصغيرة،  جزيرة غرينادا 

أمريكا لغزوها االعام 1983.

ثورة  عن  بعيدة  كانت  السبعينيات،  ثورات  أن  املؤرخون  ويرى 
من  جزءًا  تعتبرها  كانت  أميركا  أن  إال  االشتراكية،  األول  تشرين 
أن  شك  وال  العظمى.  الشيوعية  القوى  تشنه  الذي  العاملي  العدوان 
للرأسمالية  الذهبي  العصر  أفول  تتراجع، بسبب  أميركا بدأت  مكانة 
فيتنام،  في  املذلة  هزميتها  بسبب  وكذلك  داخلها،  الدوالر  ومركزية 
حيث اضطرت أقوى قوة على وجه األرض لالنسحاب العام 1975.

وكانت الضربة الكبرى ألميركا في أواخر السبعينيات، ولم يكن لها 
عالقة باحلرب الباردة. ونقصد هنا الثورة اإليرانية التي أطاحت بشاه 
1979، »وهي أعظم ثورات السبعينيات إلى حد بعيد،  إيران العام 
وستدخل التاريخ بوصفها واحدة من أخطر الثورات االجتماعية في 
العام  عرشه  إلى  أعيد  الذي  فالشاه   .)789 )ص:  العشرين«  القرن 
1953 عن طريق انقالب دبرته وخططت له CIA ضد حركة شعبية 
يعتمد  والشرعية  الوالء  من  كبير  رصيد  إلى  يفتقر  “كان  ضخمة، 

عليها” )ص: 790(.

كما قامت الشرطة التابعة له في الستينيات والسبعينيات بقمع املعارضة 

الوطنية والشيوعيني واحلركات العرقية بعنف، ولم يكن بوسع هؤالء 
اخلصوصية  من  االنفجار  شرارة  وانطلقت  االنفجار،  شرارة  إطالق 
املميزة للمجتمع اإليراني، أي مجموعة رجال الدين اإلسالمي الذين 
كانوا منظمني جيدًا ونشيطني سياسيًا، وكانت املجموعة حتظى مبكانة 

شعبية ال مثيل لها في أي مكان في العالم اإلسالمي.

إذ  املنفى،  يقيم في  الذي كان  الزعيم اخلميني،  اإليرانية  الثورة  وقاد 
أخذ يبشر بحكومة إسالمية شاملة، ويحث رجال الدين على الثورة 

على السلطات واالستيالء على السلطة.

وكانت خطبة امللتهبة تصل إلى اجلماهير عن طريق أشرطة الكاسيت، 
التي  االغتياالت  ضد  املتدينون  الطالب  تظاهر   1978 العام  وفي 
بعد  ونظمت  النار،  عليهم  أطلقت  التي  السرية،  الشرطة  بها  تقوم 
املاليني  خرج  حتى  وتكبر  تنمو  وظلت  التظاهرات  من  الكثير  ذلك 
الفرار من  الشاه، وأجبرته على  الشوارع في تظاهرات أسقطت  إلى 

البالد.

الدين  راية  حتت  تنتصر  التي  األولى  الثورة  اإليرانية  الثورة  وكانت 
اإلسالمي وتقيم نظامًا دينيًا شعبيًا.

ويقول هوبزباوم إن ثورات القرن العشرين اتصفت بسمتني متميزتني 
هما: ضمور التقاليد الراسخة للثورة وانتعاش اجلماهير. فاجلماهير 
رئيسي  بدور  لتقوم  الساحة  إلى  العشرين  القرن  أواخر  بقوة  عادت 
حروب  استمرت  وكذلك  وحسب.  مساعد  بدور  ال  الثورات  في 
العصابات التي تقوم بها األقليات أو حركات اإلرهاب “واستوطنت 
على نحو وبائي بالفعل في العالم املتطور وفي بقاع مهمة من جنوب 
قائمة  ازدادت  كذلك   .)794 )ص:  اإلسالمي”  والعالم  آسيا 
االغتياالت السياسية، فهناك اغتيال السادات في مصر العام 1981، 
ويعتبر   ،1991 الهند  في  غاندي  وراجيف   ،1984 غاندي  وأنديرا 
إيتا  ومنظمة  املتحدة  اململكة  في  األيرلندي  اجلمهوري  اجليش  نشاط 

الباسكية في إسبانيا من هذا النمط من عنف اجلماعات الصغيرة.

الثورية  الروح  النبعاث  الكاتب  يذكرها  التي  األسباب  ومن 
ويالحظ  الثالث.  العالم  في  وبخاصة  املعمورة،  حتضر  للجماهير، 
كانت  العشرين،  القرن  من  الثالثينيات  بعد  ما  الثورات  أن  الكاتب 
في  أما  املدن.  إلى  تصدر  النصر  حتقق  وعندما  األرياف،  من  تنطلق 
أواخر القرن العشرين، فإن الثورات اشتعلت بداية من املدن، ويعزو 
احلجم  كبيرة  دولة  أي  في  السكان  معظم  أن  أولهما  لسببني،  ذلك 
ومركز  العاصمة  أو  الكبيرة،  املدينة  “أن  والثاني  املدن،  في  تسكن 
احلكم قادرة على البقاء والدفاع عن نفسها ضد أي حتديات وافدة من 
املناطق الريفية، بفضل التقانة احلديثة املتوفرة لديها على األقل، طاملا 

أن سلطاتها لم تفقد والء السكان” )ص: 798(.

ويضرب أفغانستان مثاًل لذلك، إذ أن نظام احلكم املتمركز في املدنية 
الدفاع  استطاع  والتكنولوجية  العسكرية  اإلمكانيات  ميلك  الذي 
بعد  حتى  كالسيكية،  عصابات  حرب  فيه  تدور  بلد  في  نفسه،  عن 
التي كان يرتكز عليها. فحكومة  العسكرية اخلارجية  القوة  انسحاب 
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يكن  ولم  السوفييت،  انسحاب  بعد  لسنوات  قائمة  ظلت  الله  جنيب 
السبب في سقوطها االنتفاضات الريفية، بل بسبب انشقاق احملاربني 

عن احلكومة لصالح الطرف اآلخر.

هذا  على  الثورات  ستتوالى  هل  الكاتب،  يتساءل  النهاية،  وفي 
القرن  في  اندلعت  التي  الثورات  موجات  ستعقب  وهل  األساس؟ 
العشرين من ثورة 1917 إلى ثورات أوروبا الشرقية العام 1989 وما 
بعدها، فترات أخرى من االنهيارات واالنقالبات التي تطيح بأنظمة 

احلكم؟

إن املتابع لتاريخ القرن العشرين، سيرى أن التغير السلمي الدستوري 
العالم  من  كبيرًا  جزءًا  فإن  وبالتالي  العالم.  في  الغلبة  له  تكون  لن 
هذه  طبيعة  أن  بيد  العنيفة،  بالتبّدالت  حافاًل  بالفعل  “سيكون 
العشرين  القرن  نهاية  العالم في  الغموض.  ما زال يشوبها  التبّدالت 
تأزم ثوري،  أكثر مما هو في حالة  انهيار اجتماعي  “في حالة  الوجيز 
الشرعية،  فقدت  التي  املكروهة  باألنظمة  لإلطاحة  مهيأة  والظروف 
حتل  أن  على  العزم  عقدت  قيادة  حتت  شعبية  انتفاضات  طريق  عن 
محلها” )ص: 799( كما حدث في جنوب أفريقيا قبل التخلي عن 
عالم  عن  باحلديث  الفصل  املؤلف  ويختم  العنصري.  الفصل  نظام 
النازيون  يقوم  أن  ليتوقع  بالسالح، فمن كان  بالعنف ومدجج  مليء 
اجلدد بحرق بيت يسكنه مهاجرون أتراك ويقتلون ستة من أفراد العائلة 
العام 1993، في مدينة سولينغن ذات التقاليد االشتراكية العريقة في 
أوساط الطبقة العاملة في البالد. إنه عالم أصبح من السهل الوصول 

فيه إلى األسلحة واملتفجرات الشديدة التدمير.

مليئًا  سيكون  الثالثة،  األلفية  عالم  أن  إلى  هوبزباوم  ويخلص 
بالسياسات العنيفة واملتغيرات السياسية احلادة. “والشيء الوحيد غير 

املؤكد هو املآل الذي سيفضي إليه” )ص: 800(.

 نحو األلفية الثالثة

»جند أن الّرهاب الشعبي بالغ التطرف واحلّد ضد األجانب
في البالد الغنية، كان موجهًا ضد الوافدين من العالم الثالث«
 )ص: 960(.
و »من النتائج املثيرة، أنه ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين،
استطاع العالم األول أن يكسب معارك، ولكنه ال يستطيع أن
يكسب حروبًا ضد العالم الثالث« )ص:961(.

إلى  انتقلت  التي  إلى املشكالت  يتطرق هوبزباوم  في فصله األخير، 
مائتي  خالل  مرة  فألول  حلها،  من  يتمكن  أحد  وال  الثالثة،  األلفية 
سنة “يفتقر عالم التسعينيات متامًا إلى أي نظام أو بنيان دولي” )ص: 

.)956

بعد  اجلديدة  الدول  عشرات  بظهور  الصارخة  احلقيقة  عن  ويتحدث 
قضية  ملعاجلة  آلية  أي  وجود  دون   1989 السوفييتي  االحتاد  انهيار 
الذي  العظمى  القوى  أين ذهب مجّمع  ترسيم حدودها. ويتساءل: 
كان يصادق على احلدود املتنازع عليها؟ أين الفائزون باحلرب العاملية 

املؤمترات  أين  والعالم؟  أوروبا  خريطة  رسم  أعادوا  الذين  الثانية 
الدولية الفّعالة؟ كل ذلك أصبح غير موجود.

ولم يعد هناك دولة عظمى حقيقية سوى أميركا، بعد انخفاض مكانة 
إقليمي بحت، وأملانيا واليابان  إلى مستوى  روسيا وبريطانيا وفرنسا 
مشاكله  لديه  اجلديد  األوروبي  واالحتاد  وحسب،  اقتصاديتان  قوتان 

بعدم القدرة على النجاح سياسيًا بخالف التعاون االقتصادي.

احلرب  شبح  ابتعد  وإن  بعد،  ينته  لم  احلروب  عصر  إن  ويقول 
فهناك احلرب  الثمانينيات،  أوائل  منذ  اشتعلت  فإن احلروب  الكونية 
البريطانية-األرجنتينية  واحلرب   ،1988-1980 العراقية-اإليرانية 
العام 1983، كما حصلت عمليات عسكرية كثيرة في أوروبا وآسيا 
السابقة،  ويوغسالفيا  والسودان،  ليبيريا،  مثل  دول  في  وأفريقيا، 

والقوقاز، وفي الشرق األوسط املتفجر دومًا، وأفغانستان.

انتشار  بعد  اخلطر،  عن  مبنأى  العالم  في  دولة  هناك  ليس  إنه  ويقول 
مجموعة  فأصبحت  وشيوعها،  الناس  أيدي  إلى  التدمير  وسائل 
وكان  مكان.  أي  في  والدمار  الفوضى  إحداث  على  قادرة  صغيرة 
التوتر  في  سببًا  العالم  من  والفقيرة  الغنية  األصقاع  بني  الهوة  اتساع 
الدولي في األلفية الثالثة. وكان ظهور احلركات اإلسالمية األصولية 
النمط  على  التحديث  أليديولوجيا  مناهضة  حركة  “مجرد  ليس 

.)960 الغربي، بل ضد “الغرب” نفسه” )ص: 

وقد تعرض األصوليون للسياح الغربيني باألذى كما حصل في مصر 
“جند أن الّرهاب الشعبي بالغ التطرف واحلّد ضد  وفي االجتاه اآلخر 
العالم  من  الوافدين  ضد  موجهًا  كان  الغنية،  البالد  في  األجانب 
الثالث” )ص: 960(. وتعرض الوافدون إلى القتل واألذى في أملانيا 
وفرنسا وغيرها. واالحتاد األوروبي أقفل حدوده في وجه املهاجرين 
املعارضة  عالمات  “تظهر  أميركا  وحتى  عمل،  عن  الباحثني  الفقراء 
احملدودة”  غير  الهجرة  إزاء  البلد  ذلك  في  الفعلي  للتسامح  اجلدية 

)ص: 960(.

العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  ومنذ  أنه  املثيرة،  النتائج  ومن 
أن  يستطيع  ال  ولكنه  معارك،  يكسب  “أن  األول  العالم  استطاع 
كسب  أن  أي  961(؛  )ص:  الثالث”  العالم  ضد  حروبًا  يكسب 
وبالتالي  املناطق،  على  سيطرته  يضمن  ال  احلروب  وحتى  املعارك 
استعمار  وهو  لإلمبريالية،  الرئيسي  القوة  مصدر  وتالشى  اختفى 
الشعوب ونهب خيراتها، فالشعوب لم تعد تستكني وتسلم إدارتها 

حلفنة من احملتلني.

ولنا في الصومال الدولة الفقيرة واملعدمة مثال حي، حيث انسحبت 
القوات األمريكية وقوات األمم املتحدة املرابطة فيه بشكل مخٍز عندما 
غير  ألجل  البلد  احتلت  إذا  إال  شيء،  على  تلوي  لن  أنها  اكتشفت 
عمق  عن  وحسب  ناجتًا  ليس  العجز  وهذا  نهائي.  ال  وزمن  محدود 
األزمة العاملية وتشابكها وتعقيدها، بل “في اإلخفاق الواضح جلميع 
أو  البشري  اجلنس  شؤون  إدارة  في  وجديدها،  قدميها  البرامج، 

حتسينها” )ص: 962(.



113 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

 حوار مع إريك هوبزباوم

»إنني أعتقد أن األسباب الواقعية واأليديولوجية 
التي حتدو الراغبني في بقاء الصني دولة موحدة
ستظل قوية جدًا في املستقبل« )ص: 1004(.

العامل بني العامني 1991 و2010
عنوان  حتت  ريفيو  لفت  نيو  مجلة  في   ،2010 العام  أوائل  في  نشر 
وجهة  حول  سؤال  على  رده  في  هوبزباوم  قاله  ما  العالم”  “خيال 
إنه   ،1991 بعد  العاملي  الصعيد  على  الرئيسة  التطورات  في  نظره 
العالم  ملركز  انتقااًل  هناك  إن  أولها،  رئيسة:  تغيرات  خمسة  يرى 
وأن  والشرقية،  اجلنوبية  آسيا  إلى  األطلسي  شمال  من  االقتصادّي 
ما  ثانيها،  حقيقيًا.  اختالفًا  أحدث  التسعينيات  منذ  الصني  صعود 
اإلخفاق  ثالثها،  العاملية.  الرأسمالية  في  أزمة  به، من حدوث  تنبأنا 
الكبير واملجلل للواليات املتحدة األمريكية، في االستفادة من فرص 
انبثاق كتلة  2001. رابعها،  العام  العالم بعد  هيمنتها األحادية على 
البلدان النامية اجلديدة بوصفها كيانًا سياسيًا، وهو ما لم يكن قد تبلور 
والوهن  التآكل  وأخيرًا،  التطرفات.  عصر  كتاب  من  انتهائي  عند 
املتزايد في سلطة الدول، سواء في الدول القومية داخل حدودها أو 

في أجزاء واسعة من العالم.

أما جوابه عن سؤال حول ما فاجأه خالل السنوات املاضية، فقال: 
“ما فتئت الدهشة تعروني إزاء اجلنون املطبق ملشروع احملافظني اجلدد 
هي  أميركا  بأن  الزعم  على  يقتصر  لم  الذي  املتحدة(  الواليات  )في 
والتكتيكات  اإلستراتيجية  صاغ  قد  بأنه  كذلك  توهم  بل  املستقبل، 
الالزمة لبلوغ تلك الغاية، ومبقدار ما أرى، من منطلقات عقالنية، 
-998 متماسكة” )ص:  إستراتيجية  أي  على  يتوفروا  لم  هؤالء  أن 

.)999

أما حول سؤال ما إذا كان باستطاعة الصني جتاوز االنعطاف االنحداري 
الذي يجري في العالم؟ فقال: إنه ال يوجد سبب لالعتقاد بأن الصني 
ما  الكساد،  الصني جراء  تأثر  الرغم من  النمو، وعلى  ستتوقف عن 
أدى إلى توقف عدد كبير من الصناعات بصورة مؤقتة، إال أن الصني 
وهناك  االقتصادي،  التطور  مسيرة  من  األولى  املراحل  في  زالت  ما 
العشرين  في  أهمية  أكثر  ستكون  وأنها  أمامها،  للتوسع  هائل  مجال 
وحول  واالقتصادي.  السياسي  املجالني  في  القادمة  سنة  الثالثني  أو 
واحدة،  كدولة  التماسك  على  الصني  قدرة  عن  البعض  تساؤالت 
حتدو  التي  واأليديولوجية  الواقعية  األسباب  أن  أعتقد  “إنني  أقول 
املستقبل”  بقاء الصني دولة موحدة ستظل قوية جدًا في  الراغبني في 

)ص: 1004(.

وعن تقييمه إلدارة أوباما، بعد عام من توليه منصبه؟ قال: إن الناس 
كبيرًا،  إصالحيًا  أنه  وظنوا  مثله،  رجل  النتخاب  بالسعادة  شعروا 
في  البقاء  على  وأصر  سيئة،  بدايته  وكانت  شيئًا،  يفعل  لم  أنه  إال 
كانت سانحة  ففرصته  فرصته وأضاعها،  أهدر  وبذلك  متامًا،  املركز 
يعاني من  الثالثة األولى، عندما كان احلزب اجلمهوري  الشهور  في 
في  جديد  من  روحه  له  تعود  أن  قبل  املعنوية،  روحه  في  انحطاط 

الكونغرس، فهو لم يغتنم الفرصة، وفي تقدير هوبزباوم، فإن آفاق 
املستقبل غير مشجعة.

وفي ما يخصنا نحن الفلسطينيني، فقد سئل عن رؤيته حلل الدولتني، 
قال  الساخنة؟  املنطقة  في  مستقبليًا  أفقًا  يفتح  ذلك  أن  يرى  وهل 
اللحظة  في  واردًا  األمر  يكون  أن  في  أشك  “شخصيًا،  هوبزباوم: 
يقرر  لم  ما  يحصل  لن  شيئًا  فإن  احلل،  نوع  كان  ومهما  الراهنة، 
يغيروا رأيهم كليًا، وميارسوا الضغط على إسرائيل.  األميركيون أن 
وليس ثمة ما يشير إلى حصول شيء من هذا القبيل” )ص: 1005(.

 خامتة

العالم  تاريخ  مبعرفة  يهتمون  للذين  جدًا  ومفيدًا  مهمًا  الكتاب  يعتبر 
خالل القرن العشرين، كما أنه يلقي الضوء على الكثير من احلوادث 
بخبرته  الكاتب  استطاع  كما  العالم.  وجه  غيرت  التي  املفصلية 
من  كثيرًا  أن  وهي  جميعًا،  نالحظها  نتيجة  إلى  يصل  أن  وحتليله، 
الشعبية، وأن  الدكتاتورية واملكروهة ستسقط عبر اجلماهير  األنظمة 

الرأسمالية تعاني من أزمة خانقة.

بعد  االنهيار  من  أسوأ  يكون  قد  االنهيار،  نحو  سائرة  أنها  وبرأيي، 
العاملية األولى. فالشعوب لم تعد تستوعب وترضى بوجود  احلرب 
الشعب،  أغلبية  معاناة  مقابل  األمة  ثروات ومقدرات  ثلة حتوز على 
سقطت  وكما  مكان،  كل  في  الشعبية  االحتجاجات  نرى  بدأنا  وقد 
الرأسمالية  الغربية  احلكومات  تسقط  قد  املتسلطة،  العربية  األنظمة 

املتوحشة التي ال تتحلى بالقيم واألخالق واملبادئ اإلنسانية.

كاتب يقيم في رام الله 

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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